CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C – March 31st, 2019
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 31/3 trong Tuần 4 Mùa Chay năm C.
- Thứ Hai 1/4. Lễ Thánh Phanxicô Paola, Ẩn tu.
- Thứ Ba 2/4 trong Tuần 4 Mùa Chay.
- Thứ Tư 3/4 trong Tuần 4 Mùa Chay.
- Thứ Năm Đầu Tháng 4/4 trong Tuần 4 Mùa Chay.
- Thứ Sáu Đầu Tháng 5/4 trong Tuần 4 Mùa Chay. Kiêng Thịt. Lễ Thánh Vinhsơn Ferê, Linh
mục. Bổn mạng Giáo khu 7.
- Thứ Bảy Đầu Tháng 6/4 trong Tuần 4 Mùa Chay.
- Chúa Nhật 7/4 trong Tuần 5 Mùa Chay năm C.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 4/2019
The Pope’s Prayer Intention in April 2019
* Cầu Cho Các Bác Sĩ Và Những Cộng Tác Viên Trong Những Vùng ChiếnTranh. Cầu cho
các các bác sĩ và những cộng tác viên hoạt động nhân đạo ở các vùng chiến tranh đang liều mình để cứu
sinh mạng người khác.
* For Doctors and their Collaborators in War Zones. For doctors and their humanitarian
collaborators in war zones, who risk their lives to save the lives of others.
HỌP PHỤ HUYNH (Chúa Nhật 31/3)
PTA Meeting (Sun. Mar 31)
* Từ 9am – 10:15am: Họp Phụ Huynh / Parent Meeting for all students in GLVN/TNTT (Hội
Trường/Auditorium TTAP).
* Từ 1:45pm – 3:00pm - Họp Phụ Huynh / Parent Meeting for all students in GLVN/TNTT
(Phòng 137/Rm 137 ở TTAP)
* Xin mời quý phụ huynh chọn một giờ đến họp để biết thêm về nhà trường và những quy định
của ghi danh niên khóa 2019-2020. All parents are invited to attend a parent meeting in TTAP to
learn more about our school and registration for 2018-2019 school year.
MÙA CHAY 2019: CẦU NGUYỆN CHO ANH CHỊ EM DỰ TÒNG
Mùa Chay bắt đầu một thời kỳ quan trọng trong cuộc hành trình tìm gặp Chúa của anh chị em Dự
tòng. Với Nghi thức Tuyển chọn được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa Dallas vào thứ Bảy 9/3 vừa qua,
anh chị em Dự tòng chấm dứt thời kỳ Dự tòng (Period of Catechumenate) để trở thành người được tuyển
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chọn và bắt đầu tiến vào Thời kỳ Thanh tẩy và Soi sáng (Period of Purification and Enlightenment).
Trong các Thánh lễ 10 giờ sáng của các Chúa nhật thứ 3 (17/3), thứ 4 (24/3) và thứ 5 Mùa Chay (31/3),
những anh chị em này sẽ cử hành Nghi thức Khảo hạch lần 1, 2 và 3.
Xin mọi người trong Giáo xứ cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em Tuyển nhân trong Mùa
Chay Thánh 2019 này.
PHỤ HUYNH LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NHẬN LÚP & CÀ VẠT (31/3)
Xin phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần Đầu 2019 đến Văn phòng Khối Giáo Dục vào Chúa Nhật,
ngày 31 tháng 03 từ 9 giờ sáng đến 4giờ chiều để nhận lúp hay cà vạt. Chỉ có phụ huynh hay người lớn
có thể đến nhận. Nếu Phụ huynh không đến nhận, các em sẽ nhận vào sáng thử Bảy ngày 6 tháng 4 khi
các em đến dự Tĩnh tâm và Xưng tội lần 2.
Parents of First Holy Communion students 2019 are asked to come to the Parish Education Office
on Sunday, March 31 (9am – 4pm) to pick up their child’s veil or tie. Only parents and/or adults may
pick up this item. If parents do not pick up their child’s veil or tie, then it will be given to the child on
Saturday morning April 6th when they come to the Church for Retreat and 2nd Confession.
HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS HỌP HẰNG THÁNG (3/4)
Hội hiệp sĩ Columbus sẽ có buổi họp hằng tháng từ 7:45pm – 8:45pm vào thứ Tư ngày 3 tháng 4 tại
Trung tâm Thánh An Phong ở phòng 115. Kính mời anh em Hiệp Sĩ cố gắng tham dự đông đủ.
CHẦU THÁNH THỂ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (5/4)
Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 5/4/2019 sẽ có Chầu Thánh Thể liên tục tại Nhà Nguyện từ sau Thánh Lễ
7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đặc biệt từ 3-3:15pm có đọc chung kinh Lòng Chúa Thương xót.
Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức
mạnh và ơn chữa lành cho tâm hồn, gia đình, cộng đoàn, xã hội.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU 7 (5/4)
Thứ Sáu ngày 5 tháng 4 là Lễ kính Thánh Vinhsơn Ferê, Bổn mạng Giáo khu 7. Nhân dịp này, Cộng
đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Bổn Mạng
ban cho mỗi gia đình trong các giáo khu được muôn ơn lành của Chúa, để góp phần xây dựng giáo xứ
ngày một tốt đẹp hơn.
TĨNH TÂM LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU & XƯNG TỘI LẦN 2 (6/4)
Xin nhắc qúi phụ huynh đưa các em đến Nhà thờ để các em xưng tội lần thứ hai và chụp hinh ngày
6 tháng 4 năm 2019 từ 9 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
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Từ 9 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng, xin cho các em gái mặc áo đầm và đội lúp và cho các em trai
mặc quần tây áo trắng và thắt cà vạt để chụp hình. Sau đó, xin các phụ huynh giúp các em thay vào
một bộ quần áo khác để các em xưng tội lần thứ hai.
This is a friendly reminder that the Second Reconciliation Retreat is coming up on Saturday, April
06, 2019 (9:30am – 3:00pm) in Mother of Perpetual Help Church. From 9:30am to 10:30am, please
have your child dressed in their Holy Communion clothes for the photos. After the photo taking, please
help your child to change into another set of clothes for Second Reconciliation.
KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN CĂN BẢN
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân sẽ tổ chức Khóa Căn Bản dành cho tất cả các cặp vợ chồng từ
6 giờ chiều ngày Thứ Sáu 26/4/2019 đến 6 giờ chiều ngày Chúa Nhật 28/4/2019, tại Nhà Tĩnh Tâm Lê
Thị Thành, 20303 Kermier Rd, Waller (gần Houston), TX 77484.
Mọi chi tiết xin liên lạc: Anh Lý 469-328-4708; email: truongluanfilm@yahoo.com
Hạn chót ghi danh tham dự ngày 15/4/2019.
LINH THAO NHẸ NHÀNG MÙA CHAY
Chương trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng (TLNN) do Cha Joseph Tetlow, S.J., soạn thảo theo Chú Dẫn
18 của sách Linh Thao. Chương trình này giúp cho người tín hữu nhận ra được sự hoạt động của Thiên
Chúa trong họ và trong đời sống hằng ngày. Chương trình này được gọi là thao luyện vì người tham dự
phải làm việc, nghĩa là phải dành thời giờ cầu nguyện, suy nghĩ, quyết định làm gì cho niềm tin của
mình, và chia sẻ hành trình đức tin của mình với nhóm.
Trong Mùa Chay, việc tham dự TLNN giúp cho người tham dự ý thức hơn về tội lỗi của con người
và ơn Cứu Chuộc trong Đức Kitô, để từ đó có can đảm và sức mạnh trên con đường hoán cải trở về với
tình thương của Thiên Chúa.
Địa điểm: Phòng 132 tại Trung Tâm Thánh An Phong
Thời gian: Sáu buổi tối thứ Năm (ngày 7/3; 14/3; 21/3; 28/3; 4/4; 11/4) từ 8pm-9pm.
Liên lạc: Anh Nguyễn Trí (Trưởng Nhóm Linh Thao Nguồn Sống) ở số điện thoại (214) 406-3475
LÀM GÌ TRONG MÙA CHAY THÁNH 2019?
Mùa Chay gồm 40 ngày là mùa thống hối trong năm Phụng vụ của Hội thánh. Mùa Chay bắt đầu từ
Thứ Tư Lễ Tro (năm 2019 là ngày 6 tháng 3) và chấm dứt trước Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần
Thánh (năm 2019 là ngày 18 tháng 4). Mùa Chay có 6 Chúa nhật. Chúa nhật thứ 6 gọi là Chúa nhật Lễ
Lá hoặc Chúa nhật Thương Khó và khởi đầu Tuần Thánh.
Tam Nhật Vượt Qua (tức Tam Nhật Thánh hay Tam Nhật Phục Sinh) bắt đầu với Thánh Lễ Tiệc
Ly vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc thương khó cũng như cái
chết của Chúa Giêsu trên thập giá vào thứ Sáu Tuần Thánh, và đạt cao điểm trong đêm Vọng Phục Sinh
rồi kết thúc với Kinh Chiều của Chúa nhật Phục Sinh.
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Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, Mùa Chay là thời gian ăn năn tội. Vì thế, Mùa Chay là
thời gian gia tăng việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể, thực thi
bác ái; đồng thời cũng phải tuân giữ giữ luật ăn chay và kiêng thịt.
Sau đây là một số điều chúng ta cần ghi nhớ để thực hiện trong Mùa Chay này:
* Ăn Chay & Kiêng Thịt: (a) Những người Công giáo tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt vào ngày
thứ Tư Lễ Tro & các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay; (b) Những người Công giáo từ 18 tuổi trở lên cho
đến khi hết 59 tuổi thì phải giữ chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh.
* Bác Ái: Đề nghị những ai có công ăn việc làm, để dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày
Mùa Chay và đưa lại cho Giáo xứ vào cuối Mùa Chay để giúp người nghèo, đặc biệt là những người
nghèo tại Việt Nam. Xin đến Quầy Tượng ảnh ở cuối Nhà thờ để lấy phong bì có ghi riêng cho mục
đích này.
* Cầu Nguyện: Gia tăng việc cầu nguyện mỗi ngày cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, Giáo hội hoàn
vũ và thế giới. Có Ngắm Đứng vào mỗi chiều thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hằng tuần từ 6:30pm – 7pm; Cầu
nguyện Linh thao mỗi tối thứ Năm từ 8 đến 9 giờ tối. Ngoài ra có cầu nguyện Taizé tưởng niệm về cuộc
Thương Khó của Chúa Giêsu vào lúc 6 giờ 30 chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 14/4.
* Đi Đàng Thánh Giá: Giáo xứ có tổ chức cuộc Đi Đàng Thánh Giá trong Nhà thờ mỗi thứ Sáu
Mùa Chay bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều và Thánh lễ ngay sau đó lúc 7 giờ tối. Riêng Thiếu Nhi Thánh Thể
sẽ có đi Đàng Thánh Giá ngoài trời bằng tiếng Anh vào 2 giờ chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 14/4.
* Trau Dồi Đời Sống Đạo & Giảm Bớt Việc Giải Trí: Bớt thời giờ giải trí, nhất là các thú vui giải
trí có hại như rượu chè, cờ bạc; đồng thời đẩy mạnh đời sống thiêng liêng qua việc đọc Kinh thánh, các
sách thiêng liêng và những tài liệu liên quan đến đời sống đạo. Có thể ghi danh vào website
FORMED.ORG với những phim hữu ích mà Giáo xứ đã trả tiền với access code là 4TT7C8.
* Xưng Tội: Trong Mùa Chay, ngoài 2 ngày Xưng Tội chung của cả Giáo xứ lúc 7 giờ tối thứ Hai
ngày 8/4 và thứ Năm ngày 11/4, hằng tuần các cha sẽ ngồi tòa giải tội vào mỗi sáng thứ Năm từ 9 đến
10 giờ sáng; các buổi chiều từ thứ Tư đến thứ Sáu từ 6 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối, và thứ Bảy từ 5 giờ
15 đến 6 giờ chiều. Những ai đau yếu không thể đến xưng tội được, có thể liên lạc với Văn phòng ở số
điện thoại (972) 414-7073 để các cha có thể đến thăm viếng và giải tội.
RAO HÔN PHỐI
Rao lần 3
❖ Anh Nguyễn Phước Kevin (con ông Nguyễn Văn Nghị và bà Phạm Thị Nhi) sẽ kết hôn với Chị
Nguyễn Thị Nguyên Thảo (con ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Bùi Thị Bich Vân) vào ngày 20/6/2019
tại Nhà thờ Hòa Khánh, Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam.
Anh Kevin và cha mẹ hiện cư ngụ tại thành phố Rowlett, Texas. Chị Thảo và cha mẹ hiện cư ngụ
tại Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Ai biết đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha chánh xứ.
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THÔNG TIN GHI DANH / REGISTRATION INFORMATION
NIÊN KHÓA 2019–2020 / ACADEMIC YEAR 2019-2020
I. Ngày Ghi Danh Chính Thức: Chúa nhật ngày 07 tháng 04 và 14 tháng 04
Regular Registration Dates: Sunday, April 07 and April 14
II. Online Pre-Registration: www.ttapkgd.org Click “Pre-Registration” (Available March 31st)
III. Địa điểm ghi danh và trả tiền lệ phí : Trung Tâm An Phong (TTAP)
Registration and payment location: St. Alphonsus Center
IV. Lệ phí discount: Giáo Lý $80 Việt Ngữ $60 Thiếu Nhi Thánh Thể $30
Discount Fee: Faith Formation $80 Vietnamese Language $60 Eucharistic Youth Society $30
* Sau Chúa nhật, ngày 14 tháng 04, lệ phí sẽ là: GL $100 VN $80 TNTT $40
After Sunday April 14, the fee will be: Faith Formation $100;VNLanguage $80; Eucharistic Youth $40
V. Cách Ghi Danh
1. Quý phụ huynh có thể ghi danh trước online (ttapkgd.org) hay tại TTAP bắt đầu ngày 07 tháng 04.
2. Những học sinh đang học trong chương trình: Nếu ghi danh tại TTAP, xin mang theo đơn ghi danh
(màu xanh).
3. Những gia đình chưa bao giờ ghi danh cho con em: Xin quý vị dùng “New Registration Form” (màu
vàng). Đơn này sẽ có sẵn tại nơi bàn ghi danh.
Registration Process
1. You may pre-register online (ttapkgd.org) or on-site at St Alphonsus Center, beginning April 07th.
2. Current students: To register on-site at TTAP auditorium, please bring the registration form (green) with
you. This form will be sent home with the youngest student in your family.
3. The families first time registering, please use the “New Registration Form” (yellow). This form will be
available at the registration tables.
VI. Hoàn Tất Ghi Danh / How to Complete Registration
* Để hoàn tất việc ghi danh, xin quý vị đến TTAP để trả lệ phí.
To complete registration, please make payment at the St Alphonus Center.
* Tất cả những hồ sơ ghi danh TRƯỚC online hoặc tại TTTAP mà CHƯA TRẢ LỆ PHI được coi như
CHƯA hoàn tất và sẽ không được xếp lớp.
All Pre-Registration or registrations without payment are considered as an UNCOMPLETE registration
* Xin quí vị giữ giấy biên nhận khi hoàn tất ghi danh.
Please keep/copy the complete of registration receipt
* Niêm yết danh sách các em: Vào tuần đầu tiên của tháng 8 trên mạng (online)
VII. Tuổi Ghi Danh / Minimum Age Requirements for Registration
Việt Ngữ: 6 tuổi (sanh trước hoặc vào ngày 31 tháng 8 năm 2013)
Giáo Lý: 6 tuổi (sanh trước hoặc vào ngày 31 tháng 8 năm 2013)
Thiếu Nhi: 7 tuổi (sanh trước hoặc vào ngày 31 tháng 8 năm 2012)
VIII. Thời Gian Học/Sinh Hoạt Khối Giáo Dục / KGD Schedule
7:00am

Thánh Lễ / Mass
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9:00am - 10:15am
10:30am - 11:45am
Noon
1:45pm – 3:00pm
3:15pm - 4:30pm
5pm

Giáo Lý / Faith Formation (2nd – 10th grade)
Việt Ngữ / Vietnamese Language (all grades) + GL (PostConfirmation)
Thánh Lễ Thiếu Nhi / Youth Mass
TNTT / Eucharistic Youth Society + VN (some grades are available)
Giáo Lý / Faith Formation (1st – 10th grade)
Thánh Lễ / MASS

IX. Những Ngày Quan Trọng / Important Dates
Sun, March 31: Registration packet sent home / Lá thư và đơn ghi danh được gởi về nhà
Sun, Apr 07 & 14: Ghi Danh tại TTAP / On-site Registration at TTAP
Sun, Apr 21: Lễ Phục Sinh – Văn phòng KGD đóng cửa (Không có ghi danh)
Easter – School Education Office closed (No registration)
Sun, Apr 28, May 05, May 12, May 19: Ghi danh trễ / Late Registration
May 26, June, July, & Aug 06: Nghỉ Hè Văn phòng KGD sẽ đóng cửa (Không có ghi danh) / Summer
Break School Education Office closed (No registration)
Sun, Aug 11: Niêm yết danh sách trên website KGD / Student Schedules posted online
Sun, Aug 11 & 18 (8:30am – Noon): Văn phòng KGD mở cửa - Ngày cuối cùng ghi danh trễ / School
Education Office open (Last Day of Late Registration )
Sun, Aug 25: Khải giảng niên khóa 2019-2020 // First Day of GLVN/TNTT
Sun, Sep 01: Lễ Lao Động – Nghỉ học GLVN/TNTT
Labor Day Weekend - No GLVN/TNTT
Sun, Sep 08 (9am-10:15am & 1:45pm – 3pm) : Họp Phụ Huynh // All-School Parent Meeting
Sun, Sep 08: Chúa nhật cuối cùng để withdraw và nhận “full refund” // Last day to withdraw & receive
full refund
Sun, Sep 08 (10:30am -11:45am): Chào Cờ // All-School Assembly
*** Xin Lưu Ý / Note
1. Nếu tất cả anh em cùng một gia đình ghi danh cả ba chương trình (GL + VN + TNTT), thì phụ huynh
co thể lựa chọn lớp Giáo lý buổi sáng hay chiều. Xin quý vị đến trang mạng của KGD (ttapkgd.org) để lấy thêm
chi tiết.
ALL children of the same family must be enrolled in ALL 3 PROGRAMS (Faith Formation + Vietnamese
Language + Eucharistic Youth Society) for parents to receive preference of GL morning or afternoon classes.
Please see school website (ttapkgd.org) for more details.
2. Lớp Rước Lễ Lần Đầu (RLLD) và Thêm sức / First Holy Communion & Confirmation Classes
Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận bí tích Thánh Thể và Thêm sức, mỗi chương trình kéo dài hai năm. To
prepare students to receive the sacraments of the Eucharist (First Holy Communion) and Confirmation, each
sacramental preparation program’s length is two years.
Lớp 2 (ít nhất 7 tuổi / at least 7 yrs old): Lớp Dự Bị Rước Lễ Lần Đầu / Pre-Communion Class
Lớp 3: Lớp RLLĐ / First Holy Communion Class
Lớp 9 (ít nhất 14 tuổi / at least 14 yrs old): Lớp Dự Bị Thêm Sức / Pre-Confirmation Class
Lớp 10: Lớp Thêm Sức / Confirmation Class
VII. Questions/Comments/Concerns -- Nếu có điều gì thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với:
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Giáo Lý (Sơ TrầnNgọc Vân, CMR-srjanine@yahoo.com); Việt Ngữ (Thầy Lê Thanh, 469-867-6025 Text
only); Thiếu Nhi Thánh Thể (Trưởng Đặng Ánh Tuyết, 469 – 682 – 9087).
KGD Office Hours: Sundays only; 9am – 4pm; Contact: 972 – 530 – 0270 (Closed in summer)

5K CHẠY/ĐI BỘ VÌ NGƯỜI NGHÈO
SỰ KIỆN: 5K Chạy/Đi Bộ Vì Người Nghèo (sau bữa ăn trưa sẽ có các trò chơi cho trẻ em và thể
thao cho người lớn)
THỜI GIAN: Ngày 04 Tháng 5, 2019 từ 9am tới 1pm
ĐỊA ĐIỂM: Breckenridge Park (Sẽ có xe đưa đón những người lớn tuổi)
NGƯỜI THAM DỰ: Dành cho mọi lứa tuổi
LÝ DO: Tạo cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt, và đồng thời nâng cao tinh thần bác ái giúp người túng cực.
Mọi sự đóng góp sẽ gửi về cho người nghèo tại Việt Nam.
QUÀ TẶNG: Áo T-shirt + Huy Chương + Giải Thưởng + Bữa ăn trưa
GHI DANH: Ngày 17, 21 và 28 tháng 4, 2019 sau giờ lễ hay online: www.dmhcg5krun.org
5K RUN/WALK FOR THE POOR
WHAT: 5K Run/Walk for the Poor (Games and sports will follow after Lunch)
WHEN: Saturday, May 4, 2019 @ 9AM - 1PM
WHERE: Breckenridge Park, Richardson – Entrance C
WHO: Everyone of all ages!
WHY: To help make a difference for those living in poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam.
INCLUDES: T-Shirt + Medal + Lunch - Trophies Top 3 in Age Group
REGISTRATION: April 17th, 21st, and 28th - After masses or ONLINE: www.dmhcg5krun.org
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TIN TỨC
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BA LAN BÁC BỎ NHỮNG CHỈ TRÍCH NHẮM VÀO THÁNH
GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
Trong tuyên bố hôm 21 tháng Ba, Hội Đồng Giám Mục Ba Lan bày tỏ sự thất vọng của các ngài
trước những cáo buộc gần đây tại Âu Châu cho rằng vị Thánh Giáo Hoàng Ba Lan đã “chậm chạp”
trong việc đề ra các chính sách có hiệu quả nhằm bài trừ tội lỗi lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên
trong Giáo Hội.
Các Giám Mục nhận xét cay đắng rằng các thế lực thù địch với Giáo Hội đã lợi dụng tội lỗi lạm
dụng tính dục của một số giáo sĩ để tấn Công Giáo Hội đã đành, nhưng ngày nay còn có cả các giáo sĩ
hùa theo những luận điểm này là điều thực sự đáng quan ngại.
Các ngài nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y Stanisław Dziwisz, người từng là thư ký riêng của Đức
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cho biết vị Giáo Hoàng Ba Lan đã phê chuẩn các đặc miễn giáo
luật cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ vào năm 1994 và Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan 1996, để các Giám Mục tại
quốc gia này có thể áp dụng các chính sách không khoan nhượng đối với tội lỗi lạm dụng tính dục;
trước khi ngài công bố những sáng kiến của ngài vào tháng Năm năm 2001 trong tài liệu
“Sacramentorum sanctitatis tutela” – “Bảo vệ sự tôn nghiêm của các bí tích”, và các chuẩn mực phải
tuân giữ nhằm đối phó với “Các tội ác hết sức nghiêm trọng”.
Hội Đồng Giám Mục Ba Lan cũng công bố trên trang web chính thức của Hội Đồng Giám Mục
toàn bộ tuyên bố của Đức Hồng Y Stanisław Dziwisz, Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Krákow.
MỘT LINH MỤC BỊ VU CÁO LẠM DỤNG TÍNH DỤC ĐƯỢC MINH OAN SAU 8 NĂM
Cha Adam Stanisław Kuszaj là một linh mục Ba lan thuộc dòng Đấng Cứu độ. Khi sang Cộng hòa
Czech chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo ở đây, Cha đã hiểu đây là một sứ vụ không dễ dàng
khi quốc gia này có con số người xưng mình là vô thần cao nhất thế giới. Dù thế, Cha vẫn không ngờ
có một ngày bị đưa ra tòa với cáo buộc lạm dụng tính dục một thiếu niên 16 tuổi.
Năm 2011, giáo quyền đã cấm cha Kuszaj thi hành tác vụ linh mục và bị trục xuất khỏi dòng. Cha
cũng bị tòa dân sự kết án 6 tháng tù treo. Bị kỳ thị vì lời buộc tội nặng nề và bị bỏ rơi bởi hầu hết
những người thân quen, Cha chỉ có thể tự lo liệu cuộc sống bằng cách đi làm công nhân.
Năm 2016, vụ án đã được mở lại sau khi 3 người bạn của nguyên cáo khai rằng anh ta dựng lên
những lời cáo buộc vì Cha đã không giúp đỡ tài chính cho gia đình anh ta nữa. Nguyên cáo được thẩm
vấn một lần nữa và các chuyên viên thẩm tra đã khẳng định các trả lời của anh ta là không đáng tin.
Người ta nhận thấy ý đồ trả thù vị linh mục của nguyên cáo.
Giữa tháng 2 vừa qua, cùng thời gian diễn ra khóa họp tại Vatican về các vụ lạm dụng tính dục bởi
các giáo sĩ, tòa án thành phố Jesenik của Cộng Hòa Czech đã xét đơn kháng cáo của cha Kuszaj, và
tuyên bố Ngài vô tội.
Giáo phận Ostrawa-Opava đã rút lại lệnh cấm cha Kuszaj thi hành thừa tác vụ. Về phần mình, cha
Kuszaj cũng muốn sớm được trở lại thi hành sứ vụ. Chia sẻ với đài phát thanh Công giáo địa phương,
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Ngài nói: “Đó là ước mơ của tôi và tôi muốn rằng nó được thực hiện. Tôi đã luôn muốn phục vụ con
người và Thiên Chúa. Tôi đã mất 9 năm nhưng tôi đã học được nhiều điều”.
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